
Кейсів

Хто ми
Починаючи з 2006-го, ми робимо те, що любимо, і 

робимо це якісно. Ми запускаємо стартапи, які 

виростають в успішні технічні продукти.


Наша амбітна і талановита команда вразить 

презентацією ідеї проекту ваших партнерів, запустить 

стартовий МVР, і розробить ефективний FFP виходячи з 

побажань цільової аудиторії. Ми слідуємо культу 

дедлайнів і високої якості продукту.

Ваш технічний партнер - від Ідеї до 
Результату

років 
досвіду

14
людей у вашій 
команді

7+
запущених

проектів

200+

Наша місія

Ключові факти

Працюємо

Експерти в

з 2006 року

В команді 75+ людей

Географія

клієнтів

250+ клієнтів по всьому світі

80+ клієнтів із США

Виділеної команди

Full-Time

T&M

Cпівпрацюємо 
по моделі

Фінтех області

Медичні технології

Еcommerce та Retail 

Розробці кастомного ПО

Tехнічний

стек

MEAN, LAMP, Laravel, 
JavaScript, Swift/Objective C, 
Java/RxJava/Kotlin


Від ідей до результатів:
Кейси

Кейс:
MyCredit

MyCredit

Фінансовий стартап, який увійшов в 

ТОП-3 європейських платформ, онлайн- 

кредитування.


Система максимально комфортна для 

отримання позик за межами банку.

Features

Оформлення онлайн-займів


Система управління фінансами


СRМ система для зберігання інформації по 

клієнтам та роботи із заявками


Антифрод-система для протидії 
шахрайству


PCI DSS сертифікат для можливості 

обробки банківських карт

Кейс:
OnMap

OnMap

Ізраїльський маркетплейс для пошуку та 
розміщення об'єктів нерухомості.


Сервіс має декілька інтегрованих моделей 
монетизації для просування об'єктів 
всередині маркетплейсу та тісно 
співпрацює із ріелторами.

Features

Пошук на карті


Створення оголошень


Адмін панель


Адаптивний дизайн


Чотири мовні версії


Онлайн-оплата


IOS/Android додатки


Кейс: 
Golden Tile

Golden Tile

Сайт, розроблений для оптового продажу 
керамічної плитки.


Реалізовано швидкий пошук інформації по 
номенклатурі виробника (технічні


характеристики, зображення, інформація 
щодо наявності).

Features

Каталог колекцій і товарів


Розміщення регіональних представників


Можливість завантаження каталогів компанії


Розміщення вакансій компанії


Декілька язикових версій сайту


Кейс: 
Velton

Velton

ТОВ "Велтон Телеком" - одна з перших 

телекомунікаційних компаній в Україні 

з представництвами у Харкові, Дніпрі та 

Полтаві.

Features

Кастомізована адмінпанель із вбудованими 

модулями обробки заявок та відповідей на


запитання


Створення заявки на підключення


Онлайн-оплата одним із 4-х способів на вибір


Інтегровані камери онлайн-трансляцій


Підписка на розсилку


Кейс: 
Avic

Avic

Редизайн ключових сторінок 
інтернет-магазину електроніки. 
Переосмислення інтерфейсів під потреби 
користувачів на основі історичних даних.

Features

Більш ніж 110 тис товарів на сайті


Синхронізація із внутрішніми сервісами компанії


Конфігурація товарів


Оновлення логіки модифікацій товарів 


(по кольорам/об'єму пам'яті)


Адаптивна версія під мобільні браузери

Кейс: 
Velar App

Velar App

Використовуючи мобільний додаток, 

водії можуть забронювати час для 

тест-драйву Range Rover Velar. Додаток 

також включає в себе інформацію щодо 

характеристик автомобіля і зонах 

пересування транспорту.

Features

Стрічка новин


Каталог моделей


Форма запису на тест-драйв

Кейс: 
Invoice on the Go


Invoice on the Go

Додаток пропонує користувачам 

спростити процес відправки інвойсів 

та робити це в один клік.

Features

Формування витрат


Додавання кліентів


Створення та відправка інвойсів


Відправка необмеженої кількості 

інвойсів безкоштовно


Контроль робочих рахунків

Кейс: 
Shakhtar

Shakhtar

Додаток для ФК Шахтар дозволяє 

фанатам купувати квитки на футбольні 

матчі в будь-який час без додаткової 

комісії. Зручний інтерфейс допомагає 

вибрати відповідний квиток і оплатити 

його без необхідності стояти в черзі 

каси.

Features

Перегляд доступних матчів та наявності 

квитків на них


Купівля квитків (до 4-х на один матч)


Оплата квитка карткою


Прохід через турнікет за допомогою 

електронного квитка в смартфоні

Кейс: 
Wheels Gone

Wheels Gone

Додаток, що допомагає продавати 

вживані авто Сервіс має інспекторів, які 

проведуть огляд, призначать вартість та 

допоможуть в супроводі угоди.

Features

Створення оголошення з фото, описом і 

VIN-кодом автомобіля


Пошук на мапі


Пропозиції по покупці 

Wheels Gone CRM

СRМ для управління операціями продажу 

автомобілів. Використовуйте додаток для 

виклику інспектора, який проведе огляд, 

призначить вартість та проведе угоду.

Features

Моніторинг заявок та призначення 

інспектора


Можливість перегляду інформації, 

зібранної інспектором по автомобілю


Валідація нових інспекторів

Кейс: 
Smarty.Sale

Smarty.Sale

Знижки цілий рік? Легко! Шопінг разом із 

Smarty.Sale поверне до 30% витрачених 

коштів в улюблених інтернет-магазинах. 

Авторизуйтесь зараз, і вже через місяць 

виводьте заощаджений кеш з банківської 

картки.

Features

Каталог товарів найбільших торговельних 

майданчиків


Виведення коштів на банківську картку


Участь в реферальній програмі


Перегляд актуальних новин

Artjoker Method
Маючи 14-річний досвід успішно 

реалізованих 500 проектів, ми розробили 

власний унікальний підхід до розробки та 

розвитку програмного забезпечення.

Artjoker Method об'єднує в собі чотири 

ключових факторів успіху IT — продукту:


методологію розробки, стек технологій, 

інструментарій та сервіс.
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МЕТОДОЛОГІЯ SCRUM

1-2 ТИЖНЕВИХ 
СПРІНТ

ЩОДЕННИЙ 
МІТИНГ 

РЕТРОСПЕКТИВА

ТЕХНОЛОГІЇ

 ІНСТРУМЕНТИ

СЕРВІС

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЯКОСТІ

ОНЛАЙН - МАРКЕТИНГ ІНДИВІДУАЛЬНІ 
РІШЕННЯ

РОЗВИТОК

ПРОЕКТУ

ТЕХНІЧНА

ПІДТРИМКА

ПЕРСОНАЛЬНИЙ 
СУПРОВІД КЛІЄНТА

СИСТЕМА ВІДСТЕЖЕННЯ  
ТА ГНУЧКОГО УПРАВЛІННЯ 
ПРОЕКТОМ

СЕРЕДОВИЩЕ РОЗРОБКИ 
WEB - ДОДАТКІВ

ЄДИНА БАЗА ДЛЯ ВСІЄЇ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ ПО 
ПРОЕКТУ

СЕРЕДОВИЩЕ 
РОЗРОБКИ ДЛЯ 
МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ

РОЗПОДІЛЕНА СИСТЕМА 
КЕРУВАННЯ ВЕРСІЯМИ 
КОДУ

СЕРЕДОВИЩЕ 
РОЗРОБКИ ДИЗАЙНУ

СИСТЕМА НЕПРЕРИВНОЇ 
ІНТЕГРАЦІЇ, ТЕСТУВАННЯ 
ТА ЗВІТНОСТІ

Більшість клієнтів Artjoker залишаються з  

нами впродовж багатьох років та з нашої  

допомогою реалізували більше, ніж один  

проект.


Саме якісний підхід до розробки проектів 

зробив нас довіреною партнером  більшого 

числа лідерів цифрового ринку в  Україні та за 

кордоном.


Роман 

Катеринчик

roman@artjoker.net


